
 
 
 
 
 

         
    ประกาศเทศบาลต าบลส าราญ 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
............................................... 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) นั้น 

 

ข้าพเจ้า นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัด
ยโสธร ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทรัพยากรบุคคล             
ของเทศบาลต าบลส าราญ แต่ละด้าน ดังนี้ 

 

1. ด้านการสรรหา 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลส าราญด าเนินการวางแผนก าลังคน สรรหาคนตามคุณลักษณะมาตรฐาน 

ก าหนดต าแหน่ง และเลือกสรรบุคคลที่เป็นคนดีคนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจเทศบาลต าบล ดังนี้ 
 

 1.1  จัดท าแผน อัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบอัตราก าลัง ที่รองรับ
ภารกิจของเทศบาลส่วนต าบล 

1.2  จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการ และพนักงานจ้าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
หรือทดแทนอัตราก าลังที่ลาออก หรือโอนย้าย โดยมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่ เกินร้อยละ 10 ของอัตราก าลัง
ทั้งหมด 
 1.3  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลหรือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือประกาศ รับโอนย้าย 
พนักงานส่วนท้องถิ่น มาด ารงต าแหน่งที่ว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลที่เปลี่ยนสายงานที่สูงขึ้น โดยการ
เผยแพร่โดยประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์  และเว็บไซต์ของหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ไปยัง
หน่วยงานภายนอกเพ่ือการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 1.4  แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรหาและเลือกสรร เพ่ือให้การด าเนินการสรรหา และเลือกสรร 
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดี สอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน 
 1.5  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต้องปฏิบัติโดยความเป็นธรรม เสมอภาค 
และยุติธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
 
 

/2. ด้านการพัฒนา... 
 
 
 
 
 



 
-2- 

 
2. ด้านการพัฒนา 

ส านักปลัด เทศบาลต าบลส าราญ ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคคล เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ   
สมรรถนะ แต่ละต าแหน่ง ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูง ตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ นบรรลุ
เป้าประสงค์นโยบายขององค์กร และระดับชาติ ตามแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 
  2.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี และด าเนินการตามแผนให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและ
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน  
  2.2 ก าหนดส้นทางการพัฒนาบุคลกร เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร แต่ละต าแหน่ง 
  2.3 สร้างบทเรียนความรู้เฉพาะด้านตามสายงานให้อยู่ในระบบ E-learning เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
  2.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ต าแหน่ง ในความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะ 
  2.5 ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากร ทุกส่วนราชการ 
 

3. ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลส าราญ ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล               

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน เช่น แผนความก้าวหน้าในสายงาน การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ บ าเหน็จความดีความชอบ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร สภาพแวดล้อมในการท างาน ความ
ปลอกภัยในการท างาน การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กร และการยกย่อง ชมเชย เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานดีเด่น หรือสร้างคุณประโยชน์ที่ดีต่อองค์กร และสาธารณชย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิด
ความผูกพันต่อองค์กร ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน ต าแหน่ง ให้บุคลากร
ทราบ 
  3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรในระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร ท้องถิ่นแห่งชาติ 
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  
  3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ ที่เป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได ้
  3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างเป็นธรรมเสมอ
ภาค และสามารถตรวจสอบได้ 
  3.5 ด าเนินการพิจารณาความดีความชอบการปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือยกย่องชมเชย                 
แก่บุคลากรดีเด่น ด้านการปฏิบัติงานและคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน 
  3.6 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี แก่บุคลากร ในด้านสภาพแวดล้อม การท างาน ด้านความ
ปลอดภัยในการท างาน ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
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4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัยข้าราชการ 

4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับ
เทศบาลต าบลส าราญว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา หมอบงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการ
ควบคุม ก ากับ ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

ทั้งนี้ ให้งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาลต าบลส าราญ ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามปีงบประมาณให้นายกเทศมนตรีต าบลส าราญได้ทราบต่อไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะปกติ 
 

  ประกาศ ณ วันที่   18    มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
  
  
 
  (นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ) 
                     นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


